
 

 

รหัสทัวร GS2000421 
ทัวรญี่ปุ�น โอซากา เกียวโต ทตโตริ ซากุระ บราวน พิงค  6 วัน 4 คืน (XJ) 
พิพิธภัณฑทราย | ปราสาท ฮิเมจิ | Aeon Mall | วดัน้ําใส 
ศาลเจาฟูจิชิมิฮินาริ | เกียวโตสเตช่ัน | ปราสาทโอซากา | ชินไซบาช ิ

 

 
 



 

 

บินดวยสายการบิน แอรเอเชียเอ็กซ (XJ) : ข้ึนเคร่ืองที่สนามบินดอนเมือง (DMK) 

XJ612 DMK(กรุงเทพ) – KIX (โอซากา) 00.55-08.40 
XJ613 KIX(โอซากา) - DMK(กรุงเทพ) 09.50-13.50 

**โหลดกระเป�าสัมภาระโดยนํ้าหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ช้ิน) และ ถือข้ึนเคร่ืองบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. ** 

DAY 1 
สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  
22.00น.  คณะพรอมกัน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 

อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 
สายการบิน Air Asia X โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความ
สะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง  
** ทานสามารถโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเคร่ืองบินโดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 
ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนํ้าหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัดจํานวนชิ้น แตทั้งนี้เจาหนาที่
จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) กรณีตองการซื้อ
นํ้าหนักกระเป�าสัมภาระโหลดลงใตทองเคร่ืองบินเพิ่ม จําเปนตองมีคาใชจายเพิ่มเติม ** 

 

DAY 2  

สนามบินคันไซ – ทตโทร ิ- เนินทรายทตโทริ – พิพิทธภัณฑทราย – พิพิทธภัณฑโคนัน – อิออ

นมอลล – ฮิเมจิ 
00.55น  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญี่ปุ�น โดยสายการ

บิน Air Asia X เที่ยวบินที่ XJ612    ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 
ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

 



 

 

08.40น     เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติคันไซ โอซากา ประเทศญี่ปุ �น (ตามเวลา

ทองถิ่นเร็วกวาเมืองไทย ประมาณ 2 ชั่วโมง)  นําทุกทานผานขั้นตอนการตรวจหนังสือ
เดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย  

 
TOTTORI นําทานเดินทางสู เมืองทตโทริ ซึ่งเมืองทตโทริเต็มไปดวยทิวทัศนสวยงามของฤดูกาล

หนึ่งที่เปลี่ยนไปยังอีกฤดูกาลหนึ่ง มีอาณาเขตครอบคลุมชายฝم�งทะเลที่ยาวสุดลูกหูลูกตา
จากฝم�งตะวันออกไปฝم�งตะวันตก ที่ราบแคบๆ และพื้นที่ที่เปนภูเขาอยางภูเขาไดเซนมีพืช
พันธุสีเขียวสดในฤดูใบไมผลิและใบไมสีจางในฤดูใบไมรวง ถือเปนภาพที่สวยงามเกิน
พรรณนา ซึ่งคุณสามารถชมภาพที่นาประทับใจนี้ไดผานทางหนาตางของรถไฟสายซันอิน
ในขณะที่รถไฟแลนไปตามชายฝم�งทะเล แหงทองเที่ยวสําคัญถือวาเปนไฮไลท เนินทรายท
ตโทริ เนินทรายอายุเกาแกกวา 1 แสนป ซึ่งมีขนาดใหญและมีชื่อเสียงมากที่สุดในญี่ปุ�น 
ตั้งอยูริมชายฝم�งทะเลในเขตของอุทยานแหงชาติซานินไคกัน (Sanin Kaigan National 
Park) มีความยาว 16 กิโลเมตร กวาง 2.4 กิโลเมตร สูง 50 เมตรการเกิดเนินทรายที่น่ี 
เกิดจากการที่ทรายบริเวณแมนํ้าเซนไดกาวะ (Sendaigawa River) ถูกพัดชะลางออก
ไปสูชายฝم�งทะเลเปนเวลาชานานจนกอนใหเกิดเนินทรายข้ึน ปจจุบันเปนสถานที่ทองเที่ยว
ที่แมแตคนญ่ีปุ�นเองก็ใฝ�ฝนที่จะมาเห็นกับตาตัวเองซักคร้ังในชีวิต 



 

 

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

 
SAND MUSEUM นําทานชมงานแสดง พิพิธภัณฑทราย พิพิธภัณฑที ่เฉพาะทางดานงาน

ประติมากรรมจากทรายแหงเดียวในโลก งานประติมากรรมทรายนั้นเปนผลงานการ
แกะสลักทรายที่ทําใหจับตัวเปนกอนแข็งดวยนํ้าเพียงอยางเดียว และเนื่องจากวัสดุเปน
ทรายจึงมีความเสี่ยงที่จะพังเสียหายทั้งในระหวางการสรางหรือแมกระทั่งหลังจากที่
แกะสลักเสร็จแลวก็ตาม ความไมจีรังยั่งยืนของประติมากรรมทรายเหลานี้เกิดเปนความ
งดงามซอนอยูภายใตความเปราะบาง 

 



 

 

THE GOSHO AOYAMA MUSEUM นําทานชมงานจัดแสดง พิพิธภัณฑโคนันยอดนักสืบ  
เพลิดเพลินไปกับแสดงผลงานของอาจารยอาโอยามา ตั้งแตสมัยประถม ไปจนถึงผลงาน
มีชื่อเสียงท้ังหลาย ไมวาจะเปนตนฉบับการตูน แผนอนิเมะ หุนจําลองตัวละครเร่ืองโคนัน
ยอดนักสืบ และหองทํางานจําลอง ยิ่งชั้นที่2 ยังมีกิจกรรมใหเหลานักทอเงที่ยวไดลับ
สมองประลองปญหาไปกับมุมใหทดลองแกไขคดีปริศนาที่นาสนใจรวมไปถึงตูเกมสเก็ต
บอรดที่ใหเราสวมบทบาทโคนันคุงไดอีกดวยเอาจริงๆแลวเมืองโฮคุเออิสิ่งหนึ่งที่ถือเปน
สัญลักษณช่ือดังของเมืองก็เปนเจาหนูโคนัน 

AEON MALL นําทานเดินทางเขาสู อิออน มอลล เพื่อใหทานไดจับจายใชสอย ซื้อของใชและ
อาหารกอนเขาที่พัก โดยภายในเปนหางสรรพสินคาที่นิยมในหมูนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 
ภายในตกแตงในรูปแบบที่ทันสมัยสไตลญี่ปุ�น มีรานคาที่หลากหลายมากกวา 150 ราน
จําหนายสินคาแฟชั่น อาหารสดใหม และอุปกรณภายในบาน นอกจากนี้ยังมีรานเสื้อผา
แฟชั ่นมากมาย เชน MUJI , 100 yen shop , Sanrio store , Capcom games 
arcade และซุปเปอรมารเกตขนาดใหญ เปนตน 

คํ่า เพื่อไมเปนการรบกวนเวลา อิสระอาหารตามอัธยาศัย 

ที่พัก   TOYOKO INN HOTEL HIMEJI  , HYOGO หรือเทียบเทา   
 
DAY 3 
ปราสาทฮิเมจิ - วัดคิโยมิสึ – ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ – เกียวโตสเตช่ัน    

 

HIMEJI CASTLE 



 

 

HIMEJI CASTLE นําทานเดินทางสู ปราสาทฮิเมจิ เปน 1 ใน 3 ปราสาทที่งดงามที่สุดในญี่ปุ�น 

และขึ้นทะเบียนเปนสมบัติประจําชาติญี่ปุ�นและมรดกโลก ตั้งอยูในเมืองฮิเมจิ จังหวัด
เฮียวโกะ ชาวญี่ปุ�นนิยมเรียกในชื่อวา "ปราสาทนกกระสาขาว" ดวยพื้นผิวของตัวปราสาท
ที่เมื่อพนจากฐานหินที่โคงสูงขึ้นไปแลวมีสีขาว สวาง จุดเดนอีกอยางหน่ึงของปราสาทน้ี
คือ ทางเดินสูอาคารหลักที่สลับซับซอนราวกับเขาวงกต ทั้งประตูและกําแพงตางๆใน
ปราสาทไดรับการออกแบบมาอยางดี มีความโดดเดนดานสถาปตยกรรม เชิญเต็มอ่ิมการ
เยี่ยมชมปราสาทแหงนี้(ชมดานนอกไมรวมคาเขาปราสาท) **ความสวยงามของซากุระ
ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ** 

 
KIYOMIZU TEMPLE  นําทานเดินทางสู วัดคิโยมิสึ หรือ วัดนํ้าใส  เปนวัดที่ใหญและเกาแก

ตั้งอยูบริเวณเนินเขาฮิงาชิยามา และมีทอนซุงวางเรียงซอนกันตามแนวนอนตั้งจากพื้นดิน
ขึ้นมารองรับระเบียงของตัววิหารใหญ ซึ่งไมใชตะปูสักตัว ใชวิธีการเขาลิ่ม เหมือนเรือน



 

 

ไทย วัดนี้มีอายุเกาแกยิ่งกวากรุงเกียวโต กวา 1,200 ป มาแลว เปนที่ประดิษฐานของ
เทพเอปสึ เทพเจาแหงความรํ่ารวย มั่งคั่ง , นมัสการพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร, จาก
ระเบียงแหงนี้สามารถถายภาพ ณ จุดที่สวยที่สุดในกรุงเกียวโต มองเห็นวิวทิวทัศนของ
ตัวเมืองเกียวโตไดงดงาม พรอมกับวิหารของวัดคิโยมิสึ และเชิญดื่มนํ้าศักดิ์สิทธิ์สามสาย
อันเกิดขึ้นจากธรรมชาติที่ไหลมาจากเทือกเขา โดยเชื่อวา สายแรก รวย  สายสอง สวย-
หลอ สายสาม แข็งแรง  จากนั้นเดินตามทาง สัมผัสกับรานคาญี่ปุ�นตบแตงตามสมัยเอ
โดะ และ เลือกซื้อสินคาพื้นเมือง ที่ระลึกเกี่ยวกับญี่ปุ�นขนานแท อาทิ ขนมโมจิ ที่ขึ้นช่ือ
ที่สุดของญี่ปุ�น มีใหทานไดเลือกชิมหลายหลากรส ไมวาจะเปนไสถั่วแดงสูตรดั้งเดิม, ไส
สตรอเบอรรี่, ชอคโกแลต เปนตน หรือวาจะเปนชาเกียวโต, ตุกตาเกียวโต สัญลักษณที่
โดงดังที่สุดในญี่ปุ�น คือ เกอิชา  เปนตุกตาแตงกายดวยชุดกิโมโนประจําชาติอยางเต็ม
รูปแบบซึ่งควรคาแกเปนของฝากของที่ระลึกในราคายอมเยาว, เครื่องเซรามิค ญี่ปุ�น ทั้ง
กานํ้าชา ถวย ชาม ตางๆ และของท่ีระลึก อีกมากมายนานาชนิด 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ! บุฟเฟ�ต นาเบะ 

 



 

 

FUSHIMI INARI SHRINE  นําทานเดินทางสู ศาลเจาฟูชิมิ อินาริ เปนศาลเจาในศาสนาชินโต 

ตั้งอยูทางตอนใตของเกียวโต ศาลเจาแหงนี้มีชื่อเสียงจากเสาโทริอิ (Torii gate) สีแดง
จํานวนนับพัน ซึ่งตั้งเรียงกันเปนอุโมงคเสนทางเดินอยูบริเวณหลังอาคารหลัก เสนทางน้ี
จะตรงไปยังป�าในหุบเขาอินาริ (Mount Inari) อันศักดิ์สิทธิ์ซึ ่งมีความสูง 233 เมตร 
และเปนอาณาบริเวณสวนหน่ึงของศาลเจาศาลเจาฟุชิมิ อินาริเปนศาลเจาที่สําคัญที่สุดใน
หมูศาลเจาจํานวนนับพันที่สักการะเทพอินาริ (Inari) ซึ่งเปนเทพผูรักษาขาว ตามความ
เช่ือของศาสนาชินโต เชื่อกันวาสุนขัจ้ิงจอกน้ันเปนผูนําสารของอินาริ ดังน้ันคุณจะสามารถ
พบเห็นรูปปم�นสุนัขจิ้งจอกไดทั่วไปในอาณาบริเวณศาสนสถานแหงนี้ ศาลเจาฟุชิมิ อินาริ 
มีมาต้ังแตสมัยโบราณ กอนการกอตั้งเกียวโตเปนเมืองหลวงในป 794 

KYOTO STATION  นําทานจากนั้นนําทานสู สถานีรถไฟเกียวโต เปนสถานีรถไฟฟ�าที่สําคัญ ที่
นิยมกันทั้งในหมูนักทองเที่ยวและคนญี่ปุ�นเอง ใชเดินทางระหวางเมืองในระยะเวลาที่ไม
นาน 

คํ่า อิสระอาหารค่ํา เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว 
ที่พัก   HOTEL WBF KYOTO SHIJO NISHIKITEI , KYOTO หรือเทียบเทา   
 

DAY 4 
นั่งรถราง –  ศาลเจาสุมิโยชิ – ปราสาทโอซากา - DUTY FREE –  ช็อปปم�งชินไซบาชิ   
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 

 



 

 

HANKAI TRAMWAY& SUNIYOSHI นําทานน่ังราง Hankai Tramway ชมบรรยากาศเมือง
โอซากา โดยรถรางวิ่งบริการเชื่อมระหวางชานเมืองทางตอนใตกับเมือง Sakai เปด
ใหบริการมาต้ังแตป 1911 มีประวัติศาสตรอันยาวนานมากวา 100 ปแลว ปจจุบันบริษัท
ยังคงใชรถรางรุนเดิมที่ใหบริการในสมัยเริ่มแรก พรอมกับพัฒนารถรางไฟฟ�ารุนใหม มา
ใหบริการควบคูกัน โดยการนําทานน่ังรถรางจะพาลูกคาทุกทานเดินทางสูปลายทาง ศาล
เจาสุมิโยชิเปนศาลเจาที่ถูกสรางขึ้นตั้งแตศตวรรตที่ 3 เรียกวาเปนอีกหนึ่งศาลเจาที่
เกาแกมากที่สุดแหงหนึ่งของญี่ปุ�นเลยก็วาได ที่นี่ไมใชเพียงแคความเกาแกเทานั้นแตการ
รูปแบบสถาปตยกรรมการสรางก็ถือวาโดดเดนที่จะมีหลังคาแบบทรงตรงๆ ตางจากท่ี
อื่นๆที่จะมีทรงโคงๆ จั่วจะถูกตกแตงดวยไมที่ลักษณะไขวกันคลายกับไมกางเขนของ
ศาสนาคริสต หากออกจะเปนรูปกากบาทซะมากกวา รวมทั้งยังมีไมขนาดเล็กๆวางเรียง
กันตามแนวยาวทั่วทั้งหลังคา โดยเฉพาะตรงจุดที่ทางเขาอยูดานใตหนาจั่วของหลังคา
และยังมีรั้วลอมรอบ จากความตางและความเกาแกนี่แหละคะที่ทําใหศาลเจาแหงนี้มี
ชื่อเสียงมากๆในญ่ีปุ�น 

 

 
OSAKA CASTLE 



 

 

OSAKA CASTLE นําทานเดินทางสู ปราสาทโอซากา (ไมรวมคาเขาปราสาท) ซึ่งถือไดวาเปน
สัญลักษณของเมือง สัมผัสความย่ิงใหญและชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยูภายใน ซึ่งเลาถึง
ความเปนมาของปราสาท รวมทั้งประวัติและขาวของเครื่องใช ตางๆของโชกุน ฮิเดโยชิโต
โยโตมิ ผูมีคําสั่งใหกอสรางปราสาทแหงนี้  **ความสวยงามของซากุระขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ** 

กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
DUTY FREE นําทานเดินทางสูรานคาปลอดภาษี ชอปปم�งสินคาเครื ่องสําอางค อาหารเสริม 
เคร่ืองประดับคุณภาพดี 
SHINSAIBASHI นําทานเดินทางสู ยานชินไซบาชิ ยานชอปปم�งชื่อดังของนคร โอซากา ภายใน

ยานนี้มีรานคาเกาแกปะปนไปกับรานคาอันทันสมัย และสินคาหลากหลายรูปแบบทั้ง
สําหรับเด็ก และผูใหญ ซึ่งยานนี้ถือวาเปนยานแสงสี และบันเทิงชั้นนําแหงหนึ่งของนคร
โอซากา อีกทั้งยังมีรานอาหารทะเลขึ้นชื ่อมากมาย ซึ่งเสนหอยางหนึ่งคือ ทุกรานจะ
ประดับประดารานของตนดวยแสงไฟนีออนซึ่งดัดทําใหเปนรูปปู กุง และปลาหมึก ซึ่ง
นักทองเที่ยวใหความสนใจและแวะถายรูปกันเปนที่ระลึกอยางมาก และรานคาทุกแหง 
จะพยายามสรางจุดเดนใหแกรานของตนใหไดมากที่สุด เพื่อดึงดูดลูกคาใหเขามาใช
บริการ สัญลักษณเดนของยานนี้คือ ตึกรูปเครื่องหมายการคาของ  กูลิโกะ ผลิตภัณฑ
ขนมช่ือดังจากญ่ีปุ�นน่ันเอง 

 
คํ่า อิสระอาหารค่ํา เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเท่ียว 

ที่พัก   HOTEL BLOEWMEN HANAZONOKITA, OSAKA หรือเทียบเทา   

 



 

 

DAY 5  

อิสระทองเท่ียวเต็มวัน หรือเลือกซ้ือทัวรยูนิเวอรแซล ตามอัธยาศัย                                      
เชา บริการอาหารเชา  ณ  หองอาหารของโรงแรม  

หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยใหทานเลือกชอปปم�งตามยานดังของมหานครโอซากา โดย
การนั่งรถไฟ (ไมรวมคารถไฟ) ทานสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเดินทางเที่ยวในแหลง
ทองเที่ยวช่ือดัง อาทิ 
- สวนกวาง นารา บอกเลยวาเปนแหลงทองเที่ยวที่ดังมากๆของเมืองนาราเลยนะคะ 

ภายในสวนเปนที่อยูของกวางจํานวนมาก เมืองนาราน้ันมีกวางเกือบ 1200 ตัว ซึ่งทํา
ใหกลายเปนสัญลักษณประจําเมืองนารา โดยจากเหลานองกวางสุดนารักที่จะไดเห็น
กันในระยะประชิดภายในบริเวณสวนแหงนี้จะเปนสวนสาธารณะขนาดใหญมากๆใน
ตัวเมืองนารา ใครที่กลัววากวางจะดุก็ไมตองกลัวกันไปคะ เพราะกวางที่นี่จะคอนขาง
คุนเคยกันคนมากๆ ะบางตัวเชื่องและแสนรูมากเวอร ขนาดมีการโคงประหน่ึงทําการ
คํานับเพื่อของอาหารจากเราเพียงดวย แคจะมีเฉพาะบางชวงที่อาจดูหงุดหงิดดุไปยู
บางก็ในตอนที่ใหอาหารนี่แหละคะ ที่มีขนาดบางตัวอาจจะเขามาดึงเสื ้อผาหรือ
กระเป�าได แนะนําเลยวาใหแตงตัวรัดกุมทะมัดทะแมงและมีความระมัดระวังระหวาง
การใหอาหารจะดีสุด 

 



 

 

- วัดโทไดจิ ถือเปนโบราณสถานที่มีความเกาแกและสําคัญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ
ญี่ปุ�นและยังถือวาเปนวัดที่มีนักทองเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในนาราเลยก็วาไดวัดโทได
จิ สรางขึ ้นเมื ่อป ค.ศ. 752 ในชวงที ่พระพุทธศาสนาเจริญรุ งเรืองจนถึงขีดสุด 
สิ่งกอสรางที่สําคัญของวัดนี้ คือ วิหารไมหลังใหญ ไดบุตสึเดน  ซึ่งเปนที่ประดิษฐาน
องคหลวงพอโต (ไดบุตสึ) วากันวาเปนอาคารไมที่ใหญที่สุดในโลก โดยมีความสูง 
157 ฟุต ความยาว 187 ฟุต แมวาวิหารไมที่เห็นในปจจุบันน้ีมีขนาดเพียงแค 2 ใน 3 
ของวิหารหลังเดิมที่เคยถูกไฟไหมไปจากภัยสงคราม แตก็ยังคงมีความยิ่งใหญจน
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลก 

 
-  โอซากา อะควอเร่ียม เปนพิพิธภัณฑสัตวน้ําในรมที่ใหญที่สุดในโลก ทานจะไดพบกับ
ปลาฉลามวาฬที่มีขนาดใหญที่หาชมไดยาก, แลวเฮฮากับหนาตาของปลาแสงอาทิตย ที่มี
ขนาดตัวใหญราคาประเมินมิไดและเพลินตากับสัตวมีชีวิตใตนํ้านานาชนิดจากทั่วทุกมุม
โลก อาทิเชน ปลาโลมา, ปูแมงมุม, นาคทะเล, นกเพนกวิน เปนตน  



 

 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการทองเที่ยว 

 
-  วัดชิเท็นโนจิ วัดที่มีอายุเกาแกที่สุดของเมืองโอซากาประมาณ 1,400 ป และเปน
พุทธสถานแหงแรกในญี่ปุ �น โดยมีจุดเดนอยู ที ่ เจดีย 5 ชั ้นอันวิจิตร สรางตามแบบ
สถาปตยกรรมสมัย อาซุกะ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค  

 



 

 

หรือทานที่สนใจเดินทางสู ยูนิเวอรแซล สตูดิโอ (ไมรวมคาเขาสวนสนุก คาเครื่องเลน 
รวมถึงคาใชจายในการเดินทาง) รวมสนุกทาทายกับเครื่องเลนหลากหลายชนิดตื่นเตน
ระทึกใจจากหนังดังที่ทานชื่นชอบ เชน ฉากเพลิงไหมจากเรื่อง “แบ็คดราฟท”ลองเรือ
ผจญภัยกับไดโนเสารจากเรื่อง“จูราสสิคพารค” นั่งเรือเพื่อพบกับความนาสะพรึงกลัว
เหมือนอยู ในเหตุการณจริงกับ “จอว” ใชทุนสรางมหาศาลกวา 1,500 ลานเยน (เฉพาะ
จอว)  และสนุกสนานไปกับเครื่องเลนภาคใหมของ “สไปเดอรแมน” ที่รอใหทานพิสูจน
ความมันส พรอมท้ังพบกับโซนใหม “วันเดอรแลนด” เปนโซนสวนสนุกสไตลครอบครัวให
ทานไดเพลิดเพลินกับตัวการตูนสุดนารักชื ่อดังของญี ่ปุ �น Hello Kitty, Snoopy, 
Sesame Street หรือสนุกสนานกับโซนใหม The Wizarding World of Harry 
Potter ที ่สรางเพื ่อเอาใจเหลาสาวกของแฮรร ี ่พอตเตอร ใหทานไดเข าไปสัมผัส
บรรยากาศของ โลกเวทมนตรในฉากตางๆ จากภาพยนตร อาทิ ปราสาทฮอกวอต 
เพลิดเพลินกับการสํารวจหองเรียนเวทมนตรคาถายานฮอกมีท รานขายของแปลก
ประหลาดของเหลาพอมดและแมมดทั้งหลาย และที่ไมควรพลาดชิมคือ บัตเตอรเบียร 
เครื่องดื่มที่ไดรับความนิยมในโลกของพอมดและแมมดแหงนี้ [ไมมีแอลกฮอล] และที่
พลาดไมไดคือในโซนนี้ที ่ถือวาเปนสถานที่ทองเที่ยวที่ดีที ่สุดของโลก คือโซน Harry 
Potter and the Forbidden Journey ที่มีการสรางดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการ
ถายภาพ 4K ที่จะสรางความตื่นเตนเราใจใหทานเสมือนทานไดเดินทางทองโลกเวท
มนตรไปกับแฮรร่ีพอตเตอรเลยทีเดียว  
ใหทานไดสนุกสนานตอกับเคร่ืองเลนนานาชนิดอยางจุใจ  

 ค่ํา อิสระอาหารค่ํา ตามอัธยาศัยเพื่อสะดวกแกการชอปปم�ง 
 ที่พัก   HOTEL BLOEWMEN HANAZONOKITA, OSAKA หรือเทียบเทา   
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY6 
สนามบินคันไซ – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ)  
เชา บริการอาหาร BOX SET 
09.50  นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดย

สายการบิน Air Asia X เที่ยวบินที ่XJ613 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบน
เคร่ืองบิน ใชเวลาบินโดยประมาณ 6 ช่ัวโมง ** 

13.50 เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิ
ภาพ พรอมกับความประทับใจ 

***************************************************************** 
** หากลูกคาทานใดท่ีจําเปนตองออกต๋ัวภายใน (ต๋ัวเคร่ืองบิน , ต๋ัวรถทัวร , ต๋ัวรถไฟ) กรุณา

สอบถามเจาหนาของบริษัท ทุกครั้งกอนทําการออกต๋ัวเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยน
ไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภายในประเทศตอ โปรดแจง

ใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวรท้ังน้ีเพื่อประโยชนของตัวทานเอง ** 

อัตราคาบริการ 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ หอง
ละ 

2-3 ทาน  
อัตราทาน

ละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทานละ 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

(เด็กอายุไมเกิน 
12 ป) 

อัตราเด็ก ทาน
ละ 

พักเด่ียว 
เพิ่ม 
อัตรา 
หองละ 

ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน

อัตรา  
ทานละ 

เดินทางเทศกาลสงกรานต 2563  
09 – 14 เมษายน 2563   38,999 38,999 38,999 9,000 17,900 

10 - 15 เมษายน 2563 39,999 39,999 39,999 9,000 17,900 

11 - 16 เมษายน 2563 39,999 39,999 39,999 9,000 17,900 

12 - 17 เมษายน 2563 38,999 38,999 38,999 9,000 17,900 

 



 

 

** อัตราน้ียังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถ่ิน ตามธรรมเนียม 
1,500 บาท ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ 
วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งน้ีทานสามารถใหมากกวาน้ีไดตามความเหมาะสมและความพึง

พอใจของทาน โดยสวนน้ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน ** 

 
** ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทานละ 10,000 บาท **  

(ไมมีที่น่ังบนเคร่ืองบิน) 
 

** ทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไป เพ่ือการทองเที่ยว ประเทศ
ญี่ปุ�น ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 15 วัน ตอครั้ง **  

 
** บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยและตางชาติ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการเก็บคาธรรมเนียม ในกรณีขอเอกสารยื่นวีซา 1,500 บาท 

อัตราคาบริการน้ี รวม 
 คาบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพรอมคณะ ช้ันประหยัด (Economy 

Class) รวมถึงคาภาษีสนามบิน    
  และคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร 
ไมวาเท่ียวใด เที่ยวหน่ึง   
  กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ โดยอางอิงคาใชจายการจองทัวรแบบ ไมใชต๋ัว
เคร่ืองบิน ตามที่ตามที่ตาราง 
  อัตราคาบริการระบุ 

 คาธรรมเนียมการโหลดกระเป�าสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน Air Asia X 
อนุญาตใหโหลดกระเป�าสัมภาระ   
  ลงใตทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือข้ึนเครื่องบินไดน้ําหนัก
ไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัด 



 

 

  จํานวนชิ้น แตท้ังน้ีเจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสาย
การบิน) ** 

 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ) 
 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงาน 

เทรดแฟร การแขงขันกีฬา  
   หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปลี่ยนโรงแรมท่ีพัก ไป 
   เปนเมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึง
ประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 

 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ใน
โปรแกรม 

 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม    

 คาเบ้ียประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 
1,000,000 บาท (เง่ือนไขตาม 
   กรรมธรรม)  
 

อัตราคาบริการนี้ ไมรวม 
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม 

คาซักรีด คามินิบารในหองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ 
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 1,500 บาท ตอ 

ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง 1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทาง
กลับ (Infant) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของ
ทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ใน
วันเช็คอิน 



 

 

× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเป�าสัมภาระที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือ
สัมภาระใหญเกินขนาดมาตรฐาน  

× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได
อยูที่สายการบินเปนผูกําหนด 

× คาภาษีนํ้ามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไป
แลว 

× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท 
 

เง่ือนไขการจอง และ การชําระเงิน 
 กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง มัดจําทานละ 15,000 บาท 

และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินใน2วันถัดไป 
กอนเวลา 16.00 น. เทาน้ัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตาม
เวลาท่ีกําหนด และหากทานมีความประสงคจะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทํา
จองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะใหสิทธิ ์ไปตามระบบ 
ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่ีน่ังราคาพิเศษจํานวนจํากัด 

 กรณีลูกคาเดินทางไมได สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได กอนเดินทาง 7 วัน ขอสงวนสิทธิ์
ไมคืนคาใชจายใดๆในกรณีที่ไมสามารถหาคนมาแทนได 

เง่ือนไขการยกเลิก และ เปล่ียนแปลงการเดินทาง 
 ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของ

คาบริการที่ชําระแลว 
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอน
เดินทาง ** 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่
ชําระแลว 

 ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่
ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลว



 

 

เนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน 
การจองที่พัก ฯลฯ 

 ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการ
ทั้งหมด 

 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา 
อยางนอย 7 วัน กอนออนออกเดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอย
แลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปนสําคัญ
ดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษกรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง 
(เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้น
จริงสําหรับการดําเนินการจองคร้ังแรก ตามจํานวนครั้งท่ีเปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 กรุปเหมา หรือตัดกรุป ไมสามารถยกเลิกการเดินทางไดทุกกรณ ี
 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณี

ใดๆทั้งส้ิน เชน สถานทูตปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ 
 กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ใน

การหักคาใชจายการดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตาม
จํานวนครั้งท่ีเปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน 

 
เง่ือนไขสําคัญอ่ืนๆที่ทานควรทราบกอนการเดินทาง 

 คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นตํ่า อยางนอย 30 ทาน หากตํ่ากวา
กําหนด คณะจะไมสามารถเดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่ม
เพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความ
ประสงคตอไป  

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น
ตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจงใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกคร้ัง ทั้งนี้ 



 

 

กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไม
สามารถเปลี่ยนแปลงได 

 กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , 
ต๋ัวรถไฟ) กรุณาติดตอสอบถามเพ่ือยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสาร
ภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งน้ีขึ้นอยูกับฤดูกาล สภาพ
ภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทาน้ัน สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหาย
ใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น   

 กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเน้ือสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ 

- กรณีผู เดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (Wheel Chair) 
กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง หรือตั้งแตที่ทานเริ่มจองทัวร เพื่อให
ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงท่ีเกิดขึ้นกับผูเดินทาง  

 กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่
หลังจากชําระเงินกรณีท่ีทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับ
เจาหนาที่ใหทราบ 

 กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
ในการรับผิดชอบไมวาสวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือ
เดินทางใหทางบริษัทเพ่ือใชในการออกบัตรโดยสาร 

 หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและ
เตรียมตัวการเดินทางใหทานอยางนอย 3 หรือ 7 วัน กอนออกเดินทาง 

 อัตราทัวรนี ้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุ ป) ทานจะไม
สามารถเล่ือนไฟลท วัน ไป หรือ กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการ
เทาน้ัน หากตองการเปล่ียนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ 



 

 

 ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 
ทาน จําเปนตองชําระคาหองพักเด่ียวตามที่ระบุ 

 หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ  
 การใหทิปถือเปนธรรมเนียมปฏิบัติสําหรับนักทองเที่ยวที่เดินทางไปตางประเทศ โดยผู

ใหบริการจะตองหวังสินน้ําใจเล็กๆนอยๆ เปนเรื่องปกติ จึงรบกวนใหทานเตรียมคาใชจายใน
สวนนี้เพื่อมอบใหเล็กๆนอยๆ ตามความเหมาะสม 

- ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเร่ิมมืด
แลว สถานที่ทองเที่ยวตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อ
เวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยวกลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใช
ความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบนหิมะได แวนกัน
แดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได 

- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี ่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล 
สภาพภูมิอากาศ เหตุการทางการเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของ
รถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ 
หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพ่ิม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา 

- เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนใน
ตางประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ 
สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หากระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไม
สามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไมสามารถคืน
คาใชจายไมวาสวนใดสวนหน่ึงใหทาน เน่ืองจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจาย
แบบเหมาจายไปลวงหนาทั้งหมดแลว 

- กรณีที่ทานถูกปฎิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่
จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวน
หน่ึง 

- หากวันเดินทาง เจาหนาที ่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ 
หนังสือเดินทาง  



 

 

(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกนํ้า ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใด
หนาหนึ ่งหายไป มีกระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลม
หนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคน
ออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ 
ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณา
ติดตอกรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับ
เกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลง
ขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัทเรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมแ (ต๋ัว
เครื ่องบิน) ทานสามารถเปลี ่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตรโดยสาร (ต๋ัว
เครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง
ทั้งหมด ซึ่งโดยสวนใหญต๋ัวเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน 
ทั้งน้ีขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของแตละคณะ 

- เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตรา
พิเศษ) สายการบิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน 
กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุดใหทานไดน่ังดวยกัน หรือ ใกลกันให
มากที่สุด  

- ขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เน่ืองจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละ
โรงแรมแตกตางกัน จ ึงอาจท ําใหห องพักแบบหองพักเด ี ่ยว (Single) และหองคู  
(Twin/Double) และ หองพักแบบ 3 ทาน (Triple) จะแตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแต
ละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป) 

- กรณีที่ทานไมผานดานตรวจคนออก หรือ เขาเมือง (หามไมใหเดินทางตอ ไมวากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคาใชจายใหไมวาสวนใดสวนหนึ่งทั้งสิ้น 

- ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคานํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น
กอนวันเดินทาง  

- มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใดๆทั้งส้ินแทนบริษัท
ผูจัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 



 

 

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน 
, การยกเลิกบิน , การประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การ
นําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท  

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการ
เดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทาน
ลืมส่ิงของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมายปลายทางตามที่ทานตองการ  

- รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึง่ หลังจากไดสํารอง
โรงแรมที่พักในตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะ
ปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม 

 

**เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลวทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับเงื่อนไข
ขอตกลงทั้งหมดนี้แลว** 

 
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ ** 

 


